
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας. 

4 Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας. 

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-
γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-
σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 
λαθρεμπορίας (καπνικών).

6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

9 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

10 Εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού και Υπε-
ρωρίες - Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπι-
κού, έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-

ση Λαθρεμπορίας.

  Με την 689/2019/19-11-2019 MRN19/GRYK2006/
00003450 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του 
Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
Βασιλείου, γεν. το 1976 στη Βέροια, κάτοχος του ΔΑΤ 
με αριθμ. ΑΜ394765 , με Α.Φ.Μ.076787853, αρμοδιότη-
τας Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, πρώην κάτοικος Πατρίδας Ημαθίας 
και ήδη άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με την αριθμ. 

1507/19/2679380/14-12-2019 βεβαίωση άγνωστης δια-
μονής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομία-Δ/νση Δημό-
σιας Ασφάλειας, κηρύχθηκε υπαίτιος ότι στις 06/03/2015 
και 13/03/2015 κατείχε και πώλησε, χωρίς την έκδοση 
νόμιμου φορολογικού παραστατικού, στον Κ. Ι., κάτοικο 
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, 0,84 και 2,12 κιλά, αντι-
στοίχως, ήτοι συνολικά 2,96 κιλά χύμα καπνού, άγνωστης 
προέλευσης, τα οποία διέφυγαν της κατάσχεσης λόγω 
ανάλωσης από τον αγοραστή, για τα οποία δεν τηρήθη-
καν οι τελωνειακές διατυπώσεις και δεν κατεβλήθησαν 
στο Δημόσιο οι αναλογούντες δασμοί, φόροι και λοιπές 
επιβαρύνσεις, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τελω-
νειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 και 
142 παρ. 2 και 150 και 155 παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη 
προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο 
ποσό συνολικά των πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ 
και ογδόντα έξι λεπτών (597,86 €) και επιβάλλονται 
στον ανωτέρω, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά 
του Κ. Ι., πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο των δασμολογι-
κών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο αντικείμενο της 
λαθρεμπορίας ήτοι χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.793,58€), το πρόστι-
μο καθορίζεται στο ποσό αυτό, τα οποία αφού λάβαμε 
υπόψη τον τρόπο τέλεσης, την ιδιότητα των παραβατών 
και τον βαθμό συμμετοχής του καθενός στη διάπραξη 
της παράβασης, επιμερίζονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του 
Βασιλείου οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα 
έξι λεπτών (896,76€) και στον Κ. Ι. οκτακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (896,76€).

Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του ανωτέρω, αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρον μετά του Κ. Ι., οι διαφυγόντες 
δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται στο 
ποσό των πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
έξι λεπτών (597,86 €) που αναλύονται ως εξής: 

Δασμός τρίτης χώρας: 17,79€, 
ΕΦΚ: 463,83€, 
Φ.Π.Α.: 116,24€.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 

150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
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Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση 
προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προ-
θεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Τα καταβαλλόμενα ποσά που προέρχονται από πολ-
λαπλά τέλη και πρόστιμα, υπόκεινται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β' του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι     

(2)
 Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-

ση Λαθρεμπορίας.

    Με την 687/2019/13-11-2019 MRN19/GRYK2006/
00003300 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του Βασιλείου, γεν. το 1976 στη Βέροια, κάτοχος του 
ΔΑΤ με αρ. ΑΜ394765, με Α.Φ.Μ. 076787853, αρμο-
διότητας Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, πρώην κάτοικος Πατρίδας 
Ημαθίας και ήδη άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με την 
αριθμ. 1507/19/2679380/14-12-2019 βεβαίωση άγνω-
στης διαμονής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομία-
Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας, κηρύχθηκε υπαίτιος ότι 
στις 20/03/2015 κατείχε και πώλησε, χωρίς την έκδοση 
νόμιμου φορολογικού παραστατικού, στον Σ.Α., κάτοικο 
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, 2,80 κιλά χύμα καπνού, 
άγνωστης προέλευσης, τα οποία διέφυγαν της κατάσχε-
σης λόγω ανάλωσης από τον αγοραστή, για τα οποία δεν 
τηρήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις και δεν κατεβλή-
θησαν στο Δημόσιο οι αναλογούντες δασμοί, φόροι και 
λοιπές επιβαρύνσεις, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε 
ως Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έν-
νοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α 
παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 150 και 155 παρ. 1β, 2ζ του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την 
ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επι-
βαρύνσεις που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρε-
μπορίας στο ποσό συνολικά των πεντακοσίων εξήντα 
πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (565,54 €) 
και επιβάλλονται στον ανωτέρω, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον μετά του Σ.Α., πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο 
των δασμολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας ήτοι χιλίων εξακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.696,62€), 
το πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό αυτό, τα οποία αφού 
λάβαμε υπόψη τον τρόπο τέλεσης, την ιδιότητα των πα-
ραβατών και τον βαθμό συμμετοχής του καθενός στη 
διάπραξη της παράβασης, επιμερίζονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕ-
ΤΡΟ του Βασιλείου οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και 
τριάντα ενός λεπτών (848,31€) και στον Σ.Α. οκτακοσίων 
σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (848,31€).

Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του ανωτέρω, αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρον μετά του Σ.Α., οι διαφυγόντες 
δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται στο 
ποσό των πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα 
τεσσάρων λεπτών (565,54 €) που αναλύονται ως εξής: 

Δασμός τρίτης χώρας: 16,82€, 
ΕΦΚ: 438,76€, 
Φ.Π.Α.: 109,96€.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 

150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση 
προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προ-
θεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Τα καταβαλλόμενα ποσά που προέρχονται από πολ-
λαπλά τέλη και πρόστιμα, υπόκεινται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β' του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι   

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-

ση Λαθρεμπορίας. 

  Με την 685/2019/2020/20-01-2020 MRN20/GRYK2006/
00000089 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του 
Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
Βασιλείου, γεν. το 1976 στη Βέροια, κάτοχος του ΔΑΤ 
με αριθμ. ΑΜ394765 , με Α.Φ.Μ.076787853, αρμοδιότη-
τας Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, πρώην κάτοικος Πατρίδας Ημαθίας 
και ήδη άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με την αριθμ. 
1507/19/2679380/14-12-2019 βεβαίωση άγνωστης δια-
μονής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας-Δ/νση Δημό-
σιας Ασφάλειας, κηρύχθηκε υπαίτιος ότι στις 24/02/2015 
κατείχε και πώλησε, χωρίς την έκδοση νόμιμου φορο-
λογικού παραστατικού, στον Φ. Ε., κάτοικο Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης, 1,82 κιλά χύμα καπνού, άγνωστης προ-
έλευσης, τα οποία διέφυγαν της κατάσχεσης λόγω ανά-
λωσης από τον αγοραστή, για τα οποία δεν τηρήθηκαν 
οι τελωνειακές διατυπώσεις και δεν κατεβλήθησαν στο 
Δημόσιο οι αναλογούντες δασμοί, φόροι και λοιπές επι-
βαρύνσεις, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τελωνεια-
κή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των συν-
δυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 και 142 
παρ. 2 και 150 και 155 παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιο-
ρίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που ανα-
λογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο ποσό 
συνολικά των τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα 
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λεπτών (367,60 €) και επιβάλλονται στον ανωτέρω, αλ-
ληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά του Φ. Ε., πολλαπλά 
τέλη στο τριπλάσιο των δασμολογικών επιβαρύνσεων 
που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας ήτοι 
χιλίων εκατόν δυο ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.102,80€) 
επειδή δε στην προκειμένη περίπτωση το τριπλάσιο των 
δασμών και λοιπών φόρων που αντιστοιχούν στο αντι-
κείμενο της λαθρεμπορίας είναι μικρότερο των χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), το πρόστιμο καθορίζεται 
στο ποσό αυτό, τα οποία αφού λάβαμε υπόψη τον τρόπο 
τέλεσης, την ιδιότητα των παραβατών και τον βαθμό 
συμμετοχής του καθενός στη διάπραξη της παράβασης, 
επιμερίζονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου επτα-
κόσια πενήντα ευρώ (750,00€) και στον Φ. Ε. επτακόσια 
πενήντα ευρώ (750,00€).

Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του ανωτέρω, αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρον μετά του Φ. Ε., οι διαφυγόντες 
δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται στο 
ποσό των τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λε-
πτών (367,60€) που αναλύονται ως εξής: 

Δασμός τρίτης χώρας: 10,94€, 
ΕΦΚ: 285,19€, 
Φ.Π.Α.: 71,47€.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 

150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση 
προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προ-
θεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Τα καταβαλλόμενα ποσά που προέρχονται από πολ-
λαπλά τέλη και πρόστιμα, υπόκεινται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β' του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι   

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών Τελωνειακή Παράβα-

ση Λαθρεμπορίας. 

  Με την 684/2019/08-11-2019 MRN19/GRYK2006/
00003179 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, ο ΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του Βασιλείου, γεν. το 1976 στη Βέροια, κάτοχος του 
ΔΑΤ με αριθμ. ΑΜ394765, με Α.Φ.Μ.076787853, αρ-
μοδιότητας Δ.ΟΥ. Κοζάνης, πρώην κάτοικος Πατρίδας 
Ημαθίας και ήδη άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με 
την αριθμ. 1507/19/2679380/14-12-2019 βεβαίωση 
άγνωστης διαμονής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομία-Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας, κηρύχθηκε υπαί-

τιος ότι στις 10/2/2015 κατείχε και πώλησε, χωρίς την 
έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού, στον 
Φ.Σ., κάτοικο Πλαγιαρίου, 1,82 κιλά χύμα καπνού, άγνω-
στης προέλευσης, τα οποία διέφυγαν της κατάσχεσης 
λόγω ανάλωσης από τον αγοραστή, για τα οποία δεν 
τηρήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις και δεν κατε-
βλήθησαν στο Δημόσιο οι αναλογούντες δασμοί, φόροι 
και λοιπές επιβαρύνσεις, πράξη η οποία χαρακτηρί-
στηκε ως Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά 
την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 
119Α παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 150 και 155 παρ. 1β, 
2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 
Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δασμοφορο-
λογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας στο ποσό συνολικά των τριακοσί-
ων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (367,60 €)
και επιβάλλονται στον ανωτέρω, αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον μετά του Φ.Σ., πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο 
των δασμολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας ήτοι χιλίων εκατόν δυο 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.102,80€) επειδή δε στην 
προκειμένη περίπτωση το τριπλάσιο των δασμών και 
λοιπών φόρων που αντιστοιχούν στο αντικείμενο της 
λαθρεμπορίας είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσί-
ων ευρώ (1.500,00 €), το πρόστιμο καθορίζεται στο 
ποσό αυτό, τα οποία αφού λάβαμε υπόψη τον τρόπο 
τέλεσης, την ιδιότητα των παραβατών και τον βαθμό 
συμμετοχής του καθενός στη διάπραξη της παράβασης, 
επιμερίζονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου επτα-
κόσια πενήντα ευρώ (750,00€) και στον Φ.Σ. επτακόσια 
πενήντα ευρώ (750,00€).

Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του ανωτέρω, αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρον μετά του Φ. Σ., οι διαφυγόντες 
δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται στο 
ποσό των τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λε-
πτών (367,60€) που αναλύονται ως εξής: 

Δασμός τρίτης χώρας: 10,94€, 
ΕΦΚ: 285,19€, 
Φ.Π.Α.: 71,47€.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 

150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 ν. 2960/2001, να ασκήσει προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση 
προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προ-
θεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Τα καταβαλλόμενα ποσά που προέρχονται από πολ-
λαπλά τέλη και πρόστιμα, υπόκεινται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ.

Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β' του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας».

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 
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(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολο-

γικών επιβαρύνσεων στο ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βα-

σιλείου και της Άννας για τελωνειακή παράβαση 

λαθρεμπορίας (καπνικών).

Με την 244/2019/31.01.2020 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας 
επιβάλλονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, δυνάμει 
των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β' και παρ. 2 περ. α' και ζ' 
και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 2001), στο 
ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου και της Άννας με Α.Φ.Μ. 
076787853 (κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ394765), που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/19/2679380/14.12.2019 βεβαίω-
ση της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας), πολλαπλά τέλη χι-
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) πλέον τελών χαρτο-
σήμου συν ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4% και δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις συνολικού ύψους διακοσίων οκτώ ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών (208,45€), για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών (και συγκεκριμένα 
για διάθεση στην κατανάλωση και πώληση ποσότητας 
840 γραμμαρίων χύμα καπνού, χωρίς την προηγούμενη 
καταβολή των προβλεπόμενων στο νόμο δασμοφορο-
λογικών επιβαρύνσεων και χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νό-
μιμες τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες) κατά πα-
ράβαση των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, 57, 106, 
119, 119 Α παρ.2, 142 παρ.2, 150, 152, 155 παρ.1 περ. β'
και παρ. 2 περ. α' και ζ'  του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' 
2001, περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα). Ο καταλογι-
ζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της πα-
ρούσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι     

 Αριθμ. 200 (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 484/28.08.2018) «Διορισμός Προ-
έδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

3. Την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση Υπουργεί-
ου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 616/24.10.2018) «Ορισμός μελών 
στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 

του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β' 2639/
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ' αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β' 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και ορ-
γάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ' αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β' 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ' αριθμ. 147/19.02.2020 αίτηση της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δι-
ακριτικό τίτλο «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Ι.Κ.Ε» που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης οδός Ρούσου Χούρδου αρ. 4, με ΑΦΜ 
801198925 Δ.Ο. Υ. Ηρακλείου, καθώς και τον φάκελο των 
συνημμένων δικαιολογητικών.

9. Την από 29.02.2020 έκθεση αυτοψίας και εισήγηση 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.).

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-
ΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ι.Ι.Κ.Ε» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ρούσου 
Χούρδου αρ. 4, με ΑΦΜ 801198925 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρη-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει 
για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

 Ι  

   Αριθμ. 198 (7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπ' υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής»

2. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 484/28.08.2018) «Διορισμός Προ-
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έδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

3. Την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση Υπουργεί-
ου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 616/24.10.2018) «Ορισμός μελών 
στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπε-
ζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ' αριθμ. 306/2016 απόφαση της ΕΑ.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄/2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της ΕΑ.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ' αριθμ. 305/2016 απόφαση της ΕΑ.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β'/2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.ΥΑ. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ' αριθμ. 137/13.02.2020 αίτηση της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι.Κ.Ε.» 
που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Παπανα-
στασίου αρ. 2 και Κίμωνος αρ. 1, με ΑΦΜ 801159094 
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, καθώς και τον φάκελο των συνημμέ-
νων δικαιολογητικών.

9. Την από 29.02.2020 έκθεση αυτοψίας και εισήγηση 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης (Τ.Κ.).

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-
ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«IRIS MED I.K.E.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης 
οδός Παπαναστασίου αρ. 2 και Κίμωνος αρ. 1, με ΑΦΜ 
801159094 Δ.Ο. Υ. Ηρακλείου, άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3305/2005 και της υπουργικής απόφασης Οικ. 
6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

     Αριθμ. 197 (8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 484/28.08.2018) «Διορισμός 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

3. Την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 70962 απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 616/24.10.2018) «Ορισμός με-
λών στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β' 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ' αριθμ. 137/13.02.2020 αίτηση της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Παπα-
ναστασίου αρ. 2 και Κίμωνος αρ. 1, με ΑΦΜ 801159094 
Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, καθώς και τον φάκελο των συνημμέ-
νων δικαιολογητικών.

9. Την από 29.02.2020 έκθεση αυτοψίας και εισήγηση 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-
ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«IRIS MED I.K.E.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης 
οδός Παπαναστασίου αρ. 2 και Κίμωνος αρ. 1, με ΑΦΜ 
801159094 Δ.Ο. Υ. Ηρακλείου, άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
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γής (Μ.Ι.Υ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 
και του π.δ. 10/2016. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

 Ι  

Αριθμ. 199 (9)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Την υπ' αριθμ. Α1α/οικ.63861 απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 484/28.08.2018) «Διορισμός 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στην Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

3. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.:70962 απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 616/24.10.2018) «Ορισμός με-
λών στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β' 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και 
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ' αριθμ. 147/19.02.2020 αίτηση της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δι-
ακριτικό τίτλο «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Ι.Κ.Ε» που εδρεύει στο 
Ηράκλειο Κρήτης οδός Ρούσου Χούρδου αρ. 4, με ΑΦΜ 
801198925 Δ.Ο. Υ. Ηρακλείου, καθώς και τον φάκελο των 
συνημμένων δικαιολογητικών.

9. Την από 29.02.2020 έκθεση αυτοψίας και εισήγηση 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 03.03.2020 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-
ΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ι.Ι.Κ.Ε» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ρούσου 
Χούρδου αρ. 4, με ΑΦΜ 801198925 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. Η άδεια 
ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

 Ι

    Αριθμ. απόφ. 6/Β20/27/.2.2020 (10)
Εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού και Υπε-

ρωρίες - Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσω-

πικού, έτους 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

  Αφού έλαβε υπόψη του:
Την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την 

κ.α.α Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με το υπ΄ αριθμ. 2212/10-02-2019 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ:
1. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3314/2012/

τ.Β΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 άρθρο 20, του 

ν. 3205/2003 άρθρο 16, του ν. 4354/2015 άρθρο 20, του 
ν. 4368/2016 άρθρο 42 και του ν. 4461/2017 άρθρο 102 
παρ. 2., ν. 3329/2005 άρθρο 5 και 7 και του ν. 3527/2007 
άρθρο τρίτο.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας - δημόσιο λογισμικό και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων

5. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού με θέμα: «Καθορισμός δικαιο-
λογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας» που -δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 17/
12-01-2017/τ.Β'.

6. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ. 89370/19-12-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουρ-
γείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: 
ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

7. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 90622/23-12-2019 απόφα-
ση του Υφυπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή 
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υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια που δημοσιεύθηκε 
στο αριθμ. ΦΕΚ 5196/Β΄/31-12-2019

8. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 90623/23-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας περί Εφημέριων Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυ-
σικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανά Υγειονομική Περιφέρεια 
ΦΕΚ 5196/Β΄/31-12-2019.

9. Την αριθμ. 4958/06-02-2020 απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με θέμα:«Καθιέρωση 
ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες 
Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού 
Προσωπικού, έτους 2020. (ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ).

10. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχό-

λησης των υπαλλήλων επιτρέπεται για αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Οι 
αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό ΝΠΔΔ εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 90622/23-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, περί καθιέρωσης όσο αφορά 
την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων 
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.900.000,00€) για επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννιά (7.289) και τρία εκατομμύρια 
τριακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα μία ώρες (3.310.991) υπερωριακής απασχόλησης.

Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 90623/23-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, όσον αφορά την 4η ΥΠΕ Μακε-
δονίας και Θράκης για τις εφημερίες επιστημονικού προσωπικού το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων 
ευρώ (1.100.000,00€), για εκατόν σαράντα έξι άτομα (146), και είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα οκτώ εφη-
μερίες (22.788)

1) Την αριθμ. 4958/06-02-2020 απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ) 
με την οποία εγκρίνεται για το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ:

α) ποσό κατανομής για Υπερωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Μονίμου- ΙΔΟΧ Προσωπικού:

Συνολικός αριθμός προσωπικού
Συνολικός αριθμός ωρών υπερωριακής νυχτερινών 

και εξαιρέσιμων εργασίας
Συνολικό ετήσιο κόστος

545 250.000 655.000,00€

β) ποσό κατανομής για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού (Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων)

Συνολικός αριθμός προσωπικού Συνολικός αριθμός ημερών εφημερίας Συνολικό ετήσιο κόστος

8 11.500 65.000,00€

(ΚΑΕ 0261, 0263) σύμφωνα αριθμ. 4958/06-02-2020 (ΑΔΑ:6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ) απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης για την καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, 
και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού -Επιστημονικού Προσωπικού -  καθώς και για Υπε-
ρωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 2020.

2) Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και μέσα στα όρια των πιστώσεων που 
καθορίστηκαν από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

3) Η υπερωριακή εργασία θα κατατίθεται με αναλυτική μηνιαία ονομαστική κατάσταση από τους προϊσταμένους 
των τμημάτων μετά από έγκριση των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

4) Τη συμμετοχή και έγκριση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης όταν απαιτηθεί από τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας

5) Την επικύρωση της απόφασης σας.
6) Την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ομόφωνα αποφασίζει:
1) α) Την έγκριση της απασχόλησης, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου (Υπερωρίες -Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα), των 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου, για το έτος 2020 (χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020), μονίμων και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εντός της εγκεκριμένης πίστωσης
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Συνολικός αριθμός προσωπικού
Συνολικός αριθμός ωρών υπερωριακής εργασίας 

νυχτερινών και εξαιρέσιμων
Συνολικό ετήσιο κόστος

545 250.000 655.000,00€

β) Τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού (Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακο-
ποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων) του 
Νοσοκομείου, για το έτος 2020(χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020), μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, εντός της εγκεκριμένης πίστωσης

Συνολικός αριθμός προσωπικού Συνολικός αριθμός ημερών εφημερίας Συνολικό ετήσιο κόστος

8 11.500 65.000,00€

(ΚΑΕ 0261, 0263) σύμφωνα αριθμ. 4958/06-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ) απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης για την καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ηςΥ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, 
και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού -Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπε-
ρωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 2020.

2) Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και μέσα στα όρια των πιστώσεων που 
καθορίστηκαν από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

3) Η υπερωριακή εργασία θα κατατίθεται με αναλυτική μηνιαία ονομαστική κατάσταση από τους προϊσταμένους 
των τμημάτων μετά από έγκριση των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

4) Τη συμμετοχή και έγκριση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης όταν απαιτηθεί από τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας

Επικυρώνει άμεσα την απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2020

 Η Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
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